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وصف المنتج
الجهاز

  قبل استخدام الجهاز، اقرأ دليل 
الصحة والسالمة بعناية.
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لوحة التحكم. 2
خزان المياه. 3
الباب. 4
مقبض الباب. 5
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الباب القالب(
أرجل قابلة للضبط )4(. 8

زر  التشغيل واإليقاف )وهو . 1
أيضا زر إعادة الضبط  إذا تم 

الضغط عليه لفترة طويلة( 
زر البرنامج . 2
زر اإلعدادات. 3
قفل المفاتيح. 4
خيار البخار. 5
مفتاح )اإلدارة لالختيار/. 6

الضغط للتأكيد(
ينتهي في . 7
وقت التجفيف . 8
مستوى التجفيف . 9

زر الخيارات. 10  
زر البدء / اإليقاف المؤقت. 11
وحدة عرض. 12
مكان البرامج. 13

 .WHIRLPOOL نشكرك على شرائك أحد منتجات شركة 
بيانات الخاصة بجهازك في من أجل تلقي الدعم والخدمة الشاملة، ، يرجى تسجيل ال
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قبل استخدام المجفف

افحص خرطوم  التصريف و خزان المياه.
تأكد من أن خزان المياه تم تركيبه بشكل صحيح.

تأكد من أن خرطوم التصريف الموجود فى الجزء الخلفي من المجفف قد تم تثبيته بشكل 
صحيح، سواء بخزان مياه المجفف، أو بنظام الصرف الصحي الخاص بالمكان )انظر دليل 

التثبيت(.

1. إدخال الغسيل في الحلة                                                
قم بتحضير الغسيل وفقا للتوصيات الواردة في جزء 	 

 »إرشادات ونصائح« .

تأكد أن الجيوب فارغة.

افتح الباب وأدخل الغسيل إلى الحلة. تراعى كمية الغسيل 	 
القصوى المبينة في جدول البرامج.

2. غلق الباب                                                     
تأكد من عدم وجود أي مالبس محشورة بين 	 

زجاج الباب ومرشح الباب.
أغلق الباب بحيث تسمع صوت إغالق الباب.	 

3. قم بتشغيل  المجفف   
اضغط على زر التشغيل/اإليقاف إلى أن يضيء زر 	 

البرنامج. عندئذ يظهر رسم متحرك، ويصدر صوت.
ويكون المجفف جاهز للتشغيل بعد ذلك.

االستخدام ألول مرة

راجع اإلستخدام ودليل العناية لمزيد من التفاصيل فيما يتعلق  بالوظائف / راجع الصفحة االستخدام اليومي
األخيرة للحصول على معلومات حول كيفية الحصول على دليل اإلستخدام و العناية

تأكد من عدم وجود أي قداحات أو 
أعواد كبريت في المالبس.

تأكد من أن المالبس غير مشبعة بالسوائل 
القابلة لالشتعال.

عند تشغيل المجفف للمرة األولى، يتعين عليك أن 
تحّدد اللغة المطلوبة	 
تعّدل قيمة ضغط توصيل المياه 	 
تحديد إعدادات المجفف للتذكير بآخر برنامج تم استخدامه أو عدم التذكير به عند التشغيل. 	 

راجع التلميحات والخيارات والوظائف )إعدادات المؤشرات /الوظائف(.

  تحذير
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4. ضبط البرنامج المرغوب

الطريقة اإلرشادية — سيقوم ضوء الزر بإرشادك عن طريق ضبط البرنامج بالترتيب 
التالي: اختيار الوقت /برنامج  التجفيف )في حالة تحديد وقت التجفيف أو برنامج التهوية 
فقط( / مستوى  الجفاف )في حالة إمكانية اختياره/ أو قابلية التعديل( / الخيارات. بمجرد 

تأكيد االختيار بالضغط على المفتاح، يقفز ضوء الزر إلى الخطوة التالية.

اختر البرنامج:                                                      	 
تأكد من إضاءة زر البرنامج. 

أدر المفتاح الختيار البرنامج المرغوب. تضيء لمبة البيان بجوار البرنامج المختار. وأكد 
االختيار من خالل الضغط على المفتاح. 

وضع البرنامج   يقدم مجموعة مختارة من البرامج الخاصة و التي يمكنك اختيارها 
عن طريق إدارة المقبض؛ثم الضغط عليه لتأكيد البرنامج المحدد.

يمكنك الحصول على المزيد من المعلومات بشأن البرامج في جدول البرامج.

حدد وقت التجفيف، إذا لزم األمر  	 
إذا قمت بتحديد برنامج وقت التجفيف أو تهوية، يمكنك تعيين وقت التجفيف أو 

التهوية , المطلوب بحد أدنى  10 دقائق إلى حد أقصى 180 دقيقة )ثالث ساعات(.
 تأكد من أن زر وقت التجفيف مضيء.أدر المقبض الختيار درجة التجفيف أو التهوية 

المطلوبة.بعد ذلك، أكد من خالل الضغط على المفتاح.

حدد مستوى الجفاف المطلوب، إذا لزم األمر  	 
إذا كنت ترغب في تغيير مستوى الجفاف، تأكد من أن الضوء الخاص بزر مستوى 

جفاف مضاء. أدر المقبض إلختيار مستوى الجفاف المطلوب، ثم اضغط المقبض للتأكيد.

اختر الوظائف االختيارية عند اللزوم                           	 
إذا أردت اختيار وظائف اختيارية إضافية تأكد من إضاءة زر الوظائف 	 

االختيارية اإلضافية. سيتم اإلشارة إلى الوظائف االختيارية المتاحة لبرنامجك عن 
طريق أسهم مضيئة.

أدر المفتاح الختيار الوظائف االختيارية المرغوبة. يومض رمز الوظيفة االختيارية 
المختارة. لتأكيده، اضغط على الزر.

بعض الوظائف االختيارية/الوظائف يمكن اختيارها عن طريق الضغط على الزر مباشرة:

راجع قسم الخيارات والوظائف و المؤشرات لمزيد من المعلومات.

طريقة االختيار الشخصي
بعد تشغيل المجفف، لست مضطر لمتابعة  الوضع الموجه.

يمكنك اختيار الترتيب الذي تضبط به برنامجك حسب رغبتك. إلنشاء وضع ضبط اضغط 
على الزر المعني أوال، ثم أدر المفتاح لالختيار، ثم اضغط على المفتاح للتأكيد. 

تعتمد المجموعة المتنوعة من الخيارات ومستويات الجفاف على البرنامج الذي تم إختياره. 
لذلك يوصى ببدء إعدادك باختيار البرنامج. 

5. بدء تشغيل البرنامج                                                              
اضغط على زر البدء / اإليقاف المؤقت، واحتفظ به مضغوطا إلى أن يضيء 	 

الزر باستمرار، تبدأ عملية التجفيف.
يمكن إعادة حساب زمن التجفيف وتكييفها في سياق البرنامج.خالل هذه المراحل، تظهر 	 

الرسوم المتحركة على الشاشة.

6. تغيير إعدادات البرنامج المشغل عند اللزوم
يمكنك تغيير بعض اإلعدادات بعد بدء البرنامج:

يمكنك ضبط وقت التجفيف )في حال إختيار وقت التجفيف أو برنامج التهوية فقط(:
تعديل أو إلغاء "ينتهي في"، إذا تم اختيار التأخير وبدأه بالفعل

يمكنك إضافة أو إلغاء احد الخيارات، شريطة أن مرحلة عمل البرنامج  تسمح بذلك.
اضغط على الزر ذو الصلة. سوف يومض اإلعداد الذي تم إختياره لبضع ثوان. 	 
أثناء الوميض يمكنك اختيار وضع الضبط عن طريق إدارة المفتاح. عند توقف الوميض، 	 

اضغط على الزر مرة أخرى. 
اضغط على الزر لتأكيد التعديل. إذا لم تقم بالتأكيد، سيتم تأكيد وضع الضبط الجديد 	 

أوتوماتيكيا – ويتوقف اإلعداد المعدل عن الوميض.
سيستمر البرنامج أوتوماتيكيا. 

لتغيير إعدادات برنامج التشغيل الذي يعمل بالفعل أو للتأخير، يمكنك أيضا:
قم بالضغط علي زر البدء / إيقاف مؤقت، وذلك لوضع البرنامج قيد التشغيل على إيقاف 	 

مؤقت
قم بتغيير إعداداتك 	 
اضغط »البدء / اإليقاف المؤقت« مجددا لمواصلة البرنامج.	 

7. إعادة ضبط إعدادات البرنامج المشغل عند اللزوم                          
اضغط  بشكل مستمر على زر تشغيل / إيقاف حتى يشير العرض إلي إلغاء 	 

البرنامج.

8. أوقف تشغيل المجفف بعد نهاية البرنامج                                  
يشير العرض إلى انتهاء دورة التشغيل. اضغط على زر التشغيل/اإليقاف 	 

إليقاف تشغيل المجفف.. قم بفتح الباب وقم بإخراج الغسيل.
سوف ينطفئ المجفف أوتوماتيكًيا في نحو ربع ساعة بعد نهاية البرنامج، لتوفير الطاقة. 	 
في حالة عدم إيقاف التشغيل بعد نهاية البرنامج مباشرة، سيقوم المجفف بتقليب المالبس 	 

 لحوالي 10 دقائق لمنع التجعد
يظهر على الشاشة رسوم متحركة.

9. إفراغ خزان المياه/تنظيف فلتر الباب/تنظيف فلتر القاعدة
راجع قسم الرعاية والصيانة..	 
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مخطط البرامج

يمكن اختياره عن طريق زر الخياراتيمكن اختياره بشكل مباشر
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ECO COTTON )أقطان، 
————الحد األقصىاقتصادي(

الحد األقصىأقطان

—

—

—

———MIXED3,0 )مختلط( 

SYNTHETICS )ألياف 
3,5صناعية(

—

——

—

DELICATES )منسوجات 
————2,5حساسة(

عملية  اإلنهاء الخاصة 
——————1,0باإلصواف

———3,0جينز

————3,0األجزاء الكبيرة

————الحد األقصى التهوئة

——————1,5 تجديد البخار

————الحد األقصىوقت التجفيف 

———2,5القمصان

————2,5الحرير

————2,5 رياضية

——5المناشف

————2في الخارج

————1,5السترات

————1,0 الحمولة الصغيرة

غير متاح لالختيار/مناسب—متاح لالختيار/اختياري
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يجب مراعاة  ملصقات العناية بالمالبس الخاصة بك؛تأكد من إمكانية تجفيفها في المجفف.

ملصقات  العناية الخاصة بالتجفيف
نقاط إلى درجة الحرارة المطلوبة لتجفيف المالبس تشير ال

درجة الحرارة العادية

درجة الحرارة المنخفضة 

ال تقم بالتجفيف باستخدام المجفف

إرشادات التوفير
للحد من وقت التجفيف، تأكد من دوران الغسيل بأقصى سرعة ممكنة لبرنامج الغسيل. 	 

وهذا يقلل من محتوى الرطوبة في الغسيل.
قم دائما بتجفيف حمولة كاملة. حيث يؤدي ذلك لإلستفادة القصوي من الطاقة المستهلكة.	 

تكييف المجفف مع كمية الماء الموصلة
تتأثر نتائج التجفيف بكمية المياه المستخدمة أثناء الغسيل.من خالل تعديل مستويات جفاف 

المتاحة )جاف ويتم كيه، جاف ويصلح لوضعة بالخزانة مباشرة ،جاف بدرجة شديدة(، 
إذا كنت غير راض عن النتائج النهائية للتجفيف، يمكنك تعديل مستوى المياه المستخدمة 

في الغسيل. ويأتي المجفف مع اإلعداد المسبق للمستوى 2.  قم باإلختيار  بين المستوى 1 
)النتائج األكثر رطوبة( و مستوي 5 )النتائج األكثرجفافا(.
راجع قسم الخيارات والوظائف و المؤشرات / اإلعدادات.

إرشادات ونصائح

لتجفيف في  المجفف. راجع "تلميحات  تأكد من أن الغسيل الخاص بك مناسب ل
ونصائح" ملصقات العناية.

ECO COTTON )أقطان، اقتصادي( 
لتجفيف المالبس القطنية ذات مستوي رطوبة عادي.

قياسي، مناسب لتجفيف المالبس القطنية ذات مستوي  برنامج القطن ال
رطوبة عادي. البرنامج األكثر كفاءة من حيث استهالك الطاقة لتجفيف 

المالبس القطنية.
وتعتمد قيم ملصقات استهالك الطاقة على هذا البرنامج.

أقطان                                                                                      
لتجفيف المالبس القطنية.

مختلط
لتجفيف المالبس المختلطة المصنوعة من القطن والكتان واأللياف 

االصطناعية ومزائجهم.

Synthetics )ألياف صناعية(                                                      
لتجفيف المالبس المصنوعة من األلياف الصناعية.

DELICATES )منسوجات حساسة(                                             
لتجفيف المالبس الحساسة التي تحتاج إلى رعاية لطيفة.

عملية  اإلنهاء الخاصة باإلصواف  
ية التجفيف بالهواء للمنسوجات الصوفية.  من أجل االنتهاء من عمل

المنسوجات الصوفية تصبح رقيقة و ناعمة.

جينز  
لتجفيف المالبس الجينز القطنية والمالبس المصنوعة من مواد قوية مثل 

الجينز القوي مثل السراويل والسترات.

األجزاء الكبيرة  
لتجفيف األجزاء الكبيرة، مثل دواسات الحمامات والبطانيات الخ

التهوئة 
لتهوية، وإنعاش وتفكيك المالبس لمدة 30 دقيقة، من دون تدفئة.

تجديد البخار   
البخار. صممت خصيصا إلنعاش المالبس وإزالة الروائح  إلنعاش المالبس ب

بلوزات،  الغيرمرغوب فيها من المالبس الكاجوال الجافة والنظيفة مثل القمصان وال
والسراويل المصنوعة من القطن واأللياف الصناعية ومزائجهم. قبل إدخال الغسيل 

الماء )بحد أقصى 200 ملل، استخدم  إلى الحلة قم بترطيبه بعض الشيء برشه ب
بخاخة ماء(. لهذا البرنامج، يجب أن يكون مستوى الجفاف جفاف »جاف جدا ويمكن 

وضعة بالخزانة« معد مسبقا، وال يمكن تغيره. بعد نهاية البرنامج، يجب إزالة 
تقليل التجاعيد. المالبس فورا و وضعها على الشماعات ل

وقت التجفيف   
برنامج التجفيف المحدد بالوقت. حّدد مدة البرنامج من خالل خيار "وقت التجفيف".
لجميع األقمشة المناسبة للتجفيف باستخدام المجفف.مناسب إلضافة مرحلة تجفيف 

قصيرة إضافية بعد نهاية البرنامج.
راجع الخيارات والوظائف والمؤشرات / خيار وقت التجفيف لمزيد من المعلومات.

البرامج الخاصة   
لتعيين أحد البرامج التالية، قم بتحدد وتأكيد وضع البرامج الخاصة.ثم أدر المقبض 

إلختيار واحد من البرامج التالية؛العرض يشير اسم البرنامج.قم بتأكيد البرنامج 
المرغوب عن طريق الضغط على الزر.

القمصان
التجفيف اللطيف للقمصان والبلوزات المصنوعة من القطن واأللياف الصناعية أو مزائجهما. 

المناشف
لتجفيف المالبس  القوية المصنوعة من القطن، مثل المناشف ذات الوبر.

الحرير
التجفيف اللطيف للمالبس المصنوعة من الحرير.

رياضية
لتجفيف المالبس الرياضية المصنوعة من األلياف الصناعية أو القطن. 

في الخارج
لتجفيف المالبس التي تستخدم خارج المنزل ويمكن تجفيفها في المجفف.

السترات ذات الوبرة القطنية الخفيفة
لتجفيف األجزاء الكبيرة الفردية، مثل السترات الداخلية ذات الوبرة الخفيفة.

األحمال القليلة جدا
التجفيف االقتصادي لألحمال القليلة.

البرامج



6

ال يمكن الجمع بين جميع الخيارات؛ في هذة الحالة ينطفيء خيار المالبس الغير 
قابلة للدمج تلقائيا.

الخيارات  التي يمكن اختيارها مباشرة عن طريق الضغط على الزر الخاص بها:

خيار البخار  
يقلل من تجعيد المالبس المصنوعة من القطن واأللياف الصناعية 

ومزائجهما عن طريق إضافة مرحلة الترطيب في نهاية دورة التجفيف.
قيام بتفريغ المالبس من  يستخدم هذا الخيار مع األحمال الصغيرة فقط، يجب ال

المجفف بعد نهاية البرنامج مباشرة  و وضعها على شماعات المالبس. 
ا إلى "جاف ويمكن وضعه بالخزانة " وال يمكن  ي قائ ل يتم ضبط مستوى الرطوبة ت

قيام بأي تغييرات مع هذا الخيار. ال

وقت التجفيف   
لضبط وقت التجفيف المطلوب إذا تم اختيار وقت التجفيف أو التهوية.

اضغط على زر؛ يظهر الضوء الخاص به،  كما يظهر ضوء رمز وقت التجفيف 
على شاشة العرض. لف المقبض إلختيار مستوى الجفاف المطلوب، بحد أقصي 180 

دقيقة، ثم اضغط علي المقبض لتأكيد اإلختيار.

مستوى التجفيف                                                                  
لتحديد مستوى التجفيف المطلوب لحمولة المالبس.

اضغط على الزر حتى يضيء. لف المقبض لتحديد مستوى التجفيف المطلوب.
يمكنك اإلختيار بين

جاف )مناسب للمالبس التي يتم كيها بعد دورة التجفيف، وبالتالي تبقي رطبة 
قليال(

جاف جدا )جاف بدرجة تصلح ألن توضع المالبس في الخزانات بعد إنتهاء 
دورة التجفيف مباشرة(

جفاف زائد )الحد األقصى لمستوي الجفاف(

أكد االختيار بالضغط على المقبض.

الخيارات التي هي اختيارها باستخدام زر الخيارات                                      

الحفاظ على نضارة الغسيل                                                               
يساعد في الحفاظ على نضارة غسيلك إذا لم تتمكن من إخراجه بعد نهاية البرنامج. 
يبدأ المجفف في تقليب المالبس بشكل دوري لبضع دقائق بعد نهاية البرنامج.يستمر 

هذا التقليب لما يقرب من 12 ساعة بعد نهاية البرنامج. يمكنك إيقاف التقليب في أي وقت 
عن طريق إيقاف تشغيل المجفف بإستخدام  زر تشغيل / إيقاف.

لطيف   
تتيح معاملة أكثر لطفا للمالبس عن طريق تخفيض درجة حرارة التجفيف. 

سريع                                                                                   
يتيح تجفيف أسرع للمالبس.

الوظائف االختيارية والوظائف والمبينات
الوظائف:

اإلعدادات                                                                                  
يمكن تغيير اإلعدادات التالية / إختيارها:

لغة العرض / النغمات الرئيسية / تنبيه نهاية الدورة / درجة تباين لوحة 	 
العرض / توصيل المياه )= التكيف مع درجة توصيل المياه المستخدمة للغسل؛ 

قابل للتعديل من 1 = أكثر النتائج رطوبة، إلى 5 = أكثر النتائج جفاف( / حفظ آخر 
دورة مستخدمة )مجهزة علي وضع  "off"، التجفيف اإلقتصادي لألقطان هو البرنامج 

االفتراضي الذي تم تحديده عند ابدء تشغيل المجفف( / وضع اإلقتصادي )يتم إختيار 
وظيفة اإلغالق التلقائي بعد نهاية البرنامج( / العودة إلى إعدادات المصنع.

اضغط مع االستمرار في الضغط على زر اإلعدادات لمدة 3 ثوان على األقل. 	 
لف المقبض لتحديد اإلعداد الذي تريد تغييره. بعد ذلك، أكد من خالل الضغط على 	 

المفتاح.
لف المفتاح لضبط اإلعداد. وأكد االختيار من خالل الضغط على المقبض. 	 
للخروج من وضع اإلعدادات، إما أن تقوم بإدارة المقبض حتى يشير العرض إلي امكانية 	 

الخروج - ثم تأكيد  ذلك عن طريق الضغط على المقبض. أو بدال من ذلك إضغط على 
زر اإلعدادات.

قفل المفاتيح    
لقفل مفاتيح ومقبض لوحة التحكم ضد أي عملية غير مرغوب بها.

لقفل المفاتيح:
عليك القيام بتشغيل المجفف.    	 
اضغط مع االستمرار بالضغط على زر القفل حتى يظهر الضوء الخاص بالزر. 	 

 المقبض والمفاتيح  مغلقة اآلن. 
زر التشغيل / اإليقاف فقط هو الذي يعمل األن   

إذا قمت بإيقاف المجفف وتشغيله مرة أخرى، يبقى مفتاح القفل نشطا حتى 
تقوم بفتحه.

إللغاء قفل المفاتيح:
اضغط مع االستمرار بالضغط على زر القفل حتى يختفي الضوء الخاص بالزر.	 

إنهاء في  
يمكنك تحديد وقت إنهاء التجفيف وأن تكون المالبس جاهزة في وقت معين من 

خالل وضع التأخير حتى نهاية البرنامج. 
اختر فترة تأخير ربما تصل إلى 23 ساعة.  

حّدد البرنامج والخيارات.	 
اضغط على زر "إنهاء في" - يضيء الرمز الموجود أعلي الزر.	 
لف المقبض لتحديد مدة التأخير التي قد تصل إلى 23 ساعة. قم بتأكيد فترة التأخير 	 

المرغوبة عن طريق الضغط على الزر. 
اضغط على "بدء / إيقاف مؤقت" - ليبدأ العد التنازلي للتأخير. يشير العرض إلى أن 	 

خيار "إنهاء في" قد تم تفعيله.
يبدأ البرنامج تلقائيا، في الوقت المناسب ليتم االنتهاء في نهاية فترة تأخير. في بداية 	 

تشغيل البرنامج، يتم استبدال التأخير على شاشة العرض بالمدة المتبقية من البرنامج.
إللغاء التأخير

إما أن تقوم بالضغط على "بدء/ إيقاف مؤقت" إللغاء هذا التأخير. لبدء البرنامج المحدد 	 
فورا، اضغط على "بدء / إيقاف مؤقت" مرة أخرى.

أو أن تقوم بالضغط باستمرار "تشغيل / إيقاف" إللغاء اإلعداد الكامل للبرنامج.	 

المبينات

 الخطأ/ العطل
عند وجود أي خطأ، يرجى الرجوع إلى قسم استكشاف األخطاء وإصالحها في دليل 

اإلستخدام والعناية.

شاشة مراقبة الطاقة
تعطي مالحظات حول استهالك الطاقة في إعداد البرنامج. 

كلما قل عدد المؤشرات المضيئة  كلما كان إعداد البرنامج اقتصاديا. 
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AR
العناية والصيانة.

قم بإيقاف المجفف وفصله عن التيار الكهربائي قبل القيام بأي عملية تنظيف أو صيانة. 
تحذير، المياه  الموجودة في خزان المياه قد تكون ال تزال ساخنة.

قم بإفراغ خزان المياه بعد كل دورة تجفيف	 
امسك المقبض وقم بسحب خزان المياه بحرص. امسك خزان الماء الممتلىء بكلتا اليدين.  
قم بتفريغ المياه ثم ادخل الخزان عن طريق دفعه مرة أخرى في مكانه. تأكد من تركيبه في 

مكانه بشكل صحيح.

قم بتنظيف مرشح الباب بعد كل دورة تجفيف	 
افتح الباب وأخرج الفلتر عن طريق سحبه ألعلى.

اضغط على الزر لفتح مرشح الباب. . قم بإزالة الوبر الموجود بالداخل. اغلق المرشح ثم قم 
بإعادة تركيبه في االتجاه الصحيح، بحيث يدمج تماما في مقصورة الترشيح.

قم بتنظيف مرشح القاعدة كل ثالثة أشهر تقريبا	 
افتح رفرف أو جناح القاعدة. قم بإدارة شريط الغلق للجهة اليمنى واليسرى من مرشح 
القاعدة باإلتجاه  لألسفل في وضع أفقي. امسك بمقبض مرشح القاعدة  واجذبه للخارج.

قم بتنظيف مرشح القاعدة تحت الماء الجاري؛ وقم بإزالة الغبار والوبر. 

نظف مقصورة مرشح المجفف بقطعة قماش مبللة أو باستخدام  المكنسة الكهربائية بعناية. 
أدخل مرشح القاعدة مرة أخرى. لف شرائط القفل ألعلى في وضع عمودي. اغلق رفرف أو 

جناح القاعدة.
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*  تسمية البرامج المرجعية للطاقة / الئحة EU/392/2012 االتحاد األوروبي
القيم االفتراضية قائمة على إعداد البرنامج، باستخدام مرشح القاعدة. طبقا 

الختبارات المستهلك، فإن فلتر الباب والمرشح السفلي تحتاج إلى التنظيف بعد كل 
دورة.

إلجراء االختبارات تبعا للمواصفة EN 61121 يجب تركيب الجهاز باستخدام صرف 
مباشر )انظر دليل التركيب(. يجب جمع المياه في وعاء خارجي حتى يتم القياس 

بشكل صحيح.

كمية الغسيل البرنامج
)كجم(

سرعة الدوران 
يقة( دق )دورة في ال

استهالك الطاقة الرطوبة )٪(
)كيلوواط ساعة(

يقة( وقت التجفيف )دق

* اقتصادي القطن 
101000605.75185

51000602.97103

أقطان اقتصادي 
10800706.53204

101400505.18165

المالبس القطنية "جاف ويصلح للكي"

10800705.73175

101000605.13150

10140050.4.53136

المواد اإلصطناعية "جاف ويمكن وضعة 
3.51000401.4446بالخزانة"

قيم المذكورة أعاله.  استهالك الطاقة ووقت التجفيف قد تختلف عن ال
تيار الكهربائي، ونوعية  وهي تعتمد على ظروف التشغيل في المنزل )مثل تذبذب ال
مزيج المنسوجات أو درجة رطوبة المنسوجات بعد التجفيف وكذلك حجم الحمولة(.

قيم حسب المعيار األوروبي 61121 وهي ترجع إلى وضع البرنامج  تم تحديد ال
اإلفتراضي؛ تغيير اإلعداد يؤثر أيضا على بيانات االستهالك.

بيانات االستهالك

AR
400010765059

الصيانة والتنظيف والتغلب على األعطال
راجع دليل االستخدام والعناية..

يمكن الحصول على دليل االستخدام والعناية كما يلي:
خدمة ما بعد البيع، عن طريق رقم الهاتف الوارد في كتيب 	 

الضمان
 قم بتحميل الدليل من موقع اإلنترنت 	 

http://docs.whirlpool.eu

االتصال بخدمة ما بعد البيع
والذي يوفر كل األرقام التي تظهر على ملصق الخدمة داخل الباب عند االتصال 

بيع.   بفريق خدمة ما بعد ال
http://www.whirlpool.eu

ويمكن العثور على رقم الهاتف في كتيب الضمان.

n001تعتبر Whirlpool عالمة تجارية مسجلة لشركة Whirlpool®، الواليات المتحدة 


